
ADDENDA DE MODIFICACIÓ AL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA 

UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA PEL QUAL ES 

CONCRETA LA METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA (PER PERÍODES 

DE 6 ANYS) DEL PERSONAL DOCENT I/O INVESTIGADOR DOCTOR DE LA UNIVERSITAT OBERTA 

DE CATALUNYA 

     CODI: 2019_AAI_0_UOC_AD 

Barcelona, 2 d’abril de 2019 

 

D’una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, actuant en nom i representació d’AQU Catalunya i 

d’acord amb l’exercici de les funcions que té atribuïdes per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per 

a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

De l'altra, el Dr. Josep A. Planell, Rector de la Universitat Oberta de Catalunya, que actua en nom i 

representació d’aquesta institució, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes per la Llei orgànica 4/2007, 

de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica d'Universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya i l’article 16 de l’Acord de Govern 47/2015, de 31 de març, pel qual s'aproven 

les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

EXPOSEN:  

Que la Universitat Oberta de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

van signar, el 20 de febrer de 2009, el Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya pel qual es concretava la metodologia d’avaluació de 

l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

Que l’article 3.g) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya estableix que correspon a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

l’avaluació de l’activitat del personal docent i investigador de les universitats privades i dels centres adscrits 

a les universitats. 

Que l’article 3.p) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya estableix que les universitats poden encarregar les tasques d’avaluació a l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari. 

Que la Universitat Oberta de Catalunya tindrà en compte les avaluacions favorables de l’activitat 

investigadora del seu personal docent i/o investigador realitzades per AQU Catalunya, en el marc del 

conveni, per tal de promoure la qualitat de l’activitat investigadora del seu personal, per tal d’atorgar els 

complements de recerca previstos en la seva política de professorat i per tal d’afavorir la progressió en les 

diferents categories de la carrera acadèmica d’acord amb els mecanismes i criteris establerts per la 

universitat. 

Que en aquest conveni s’acorda i es concreta l’aplicació dels criteris i procediments que AQU Catalunya 

hagi establert per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i 

contractat, de les universitats públiques al personal docent i/o investigador doctor de la Universitat Oberta 

de Catalunya.  

Que la Universitat Oberta de Catalunya ha sol·licitat la modificació del conveni esmentat en el sentit de 

modificar un dels requisits previstos en l’acord primer del conveni per tal d’afegir com a requisit d’acceptació 

de la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora el fet d’haver estat contractat amb caràcter permanent 

a la Universitat Oberta de Catalunya sense tenir en compte la seva antiguitat, tot continuant com a requisit 

alternatiu el que hi havia amb caràcter inicial que era el fet que el personal docent i/o investigador doctor 

havia de tenir una antiguitat mínima requerida d’un any a comptar des de la data de la signatura del 

contracte. 

 

 

 



 

 

 

És per això que les parts, 

 

ACORDEN: 

Modificar l’acord Primer i Vuitè del Conveni, de 20 de febrer de 2009, entre l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya pel qual es concretava la metodologia 

d’avaluació de l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor 

de la Universitat Oberta de Catalunya en el sentit següent: 

 

“Acord Primer- Objecte 

En aquest conveni s’acorda i es concreta l’aplicació dels criteris i procediments que AQU Catalunya hagi 

establert per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i 

contractat, de les universitats públiques al personal docent i/o investigador doctor de la Universitat Oberta 

de Catalunya que compleixi les característiques següents: 

- Professorat propi o investigador amb possessió del títol de doctor. 

- Vinculació amb la UOC a temps complet o a temps parcial, amb un mínim de dedicació a temps 

parcial del 50% del temps complet.  

- Antiguitat mínima a la UOC d’un any, a comptar des de la data de la signatura del contracte, o bé 

tenir un contracte de caràcter permanent a la universitat.” 

 

“Acord Vuitè- Protecció de Dades  

Les parts reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció 

de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament General en Protecció de dades 

2016/679 (d’ara en endavant «RGPD») i de la legislació complementària. Les parts signatàries d’aquest 

conveni són corresponsables del tractament de les dades especificades en el mateix pel que fa a les 

avaluacions positives emeses per AQU Catalunya. Per una banda, la UOC serà responsable d’obtenir el 

consentiment dels interessants abans de cedir les dades a una altra part, i per l’altra, AQU es troba legitimat 

per a tractar-les i cedir-les sobre la base del compliment d’una obligació legal. Les dades del personal docent 

i investigador de la UOC descrit a l’acord primer que sol·licitin l’avaluació de l’activitat investigadora són 

tractades amb la finalitat que consta a la Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de 

l’activitat investigadora del PDI doctor de les universitats privades de Catalunya, que publica anualment 

AQU Catalunya. 

Per exercir els drets d'accés, rectificació, oblit, oposició, limitació i portabilitat previstos al RGPD, l’interessat 

s’haurà de dirigir a cada responsable per exercir els drets. El canal serà el propi de cada entitat.  

- La UOC respondrà a l’exercici de drets pel canal fuoc_pd @uoc.edu. Així doncs, per qualsevol 

dubte sobre protecció de dades els interessats es poden dirigir al Delegat de Protecció de 

Dades a través del correu dpd@uoc.edu. 

 

- AQU respondrà a l’exercici de drets pel canal infor@aqu.cat. Així doncs, per qualsevol dubte 

sobre protecció de dades els interessats es poden dirigir al Delegat de Protecció de Dades a 

través del correu dpd@aqu.cat tal i com consta a la Convocatòria per a la presentació de 

sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI doctor de les universitats privades 

de Catalunya. ” 
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda, les parts la signen. 

 

 

Agència per a la Qualitat del    Universitat Oberta de Catalunya 
Sistema Universitari de Catalunya                  

     

 

      

 

President                Rector 
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